-----------------------------ACTA NÚMERO 26/2011---------------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL,
REALIZADA EM SETE DE JULHO DO ANO DOIS MIL E ONZE.---------------Aos sete dias do mês de Julho do ano dois mil e onze,
nesta Cidade do Funchal, Edifício dos Paços do Município e Sala de
Reuniões, reuniu a Câmara Municipal, pelas dez horas, sob a
Presidência do Senhor Presidente, Dr. Miguel Filipe Machado de
Albuquerque, e com a presença dos Senhores Vereadores: Dra.
Rubina Maria Branco Leal Vargas, Eng. João José Nascimento
Rodrigues, Eng. Henrique Miguel de Figueiredo da Silva da Costa
Neves, Dr. Lino Ricardo Silva Abreu, Dr. Pedro Miguel Amaro de
Bettencourt Calado, Dr. Gil da Silva Canha e Dr. Artur Alberto
Fernandes de Andrade. Presente como Secretário o Dr. Rui
Emanuel Sousa Abreu, Director do Departamento Administrativo.----Presente ainda o Senhor Eng. Duarte Paulo Brazão Gouveia que
substitui, nos termos e ao abrigo do disposto no artigo 78º da Lei
número 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei número 5A/2002, de 11 de Janeiro, o Senhor Vereador Dr. Rui Alberto
Pereira Caetano, do PS.----------------------------------------------------------Verificado o quórum, o Senhor Presidente declarou aberta a
reunião.-----------------------------------------------------------------------AUSÊNCIAS: - Verificou-se não estarem presentes os Senhores
Vice-Presidente Dr. Bruno Miguel Camacho Pereira e o Vereador
Eng. Amílcar Magalhães de Lima Gonçalves.----------------------------------------PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA------------------
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APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: - Foi dispensada
a leitura da acta da reunião anterior a qual, previamente
distribuída em minuta aos Senhores Vereadores, foi aprovada por
unanimidade.----------------------------------------------------------------INTERVENÇÃO DA VEREAÇÃO: - Tomando a palavra, o Senhor
Vereador Gil Canha, do PND, começou por fazer uma referência ao
complexo Balnear do Lido, dizendo ter lido na comunicação social
que o mesmo irá demorar dois anos a reabrir. A este propósito,
considerou

que

não

seria

custoso

reabrir

uma

parte,

concretamente em frente ao ilhéu, fazendo obviamente a separação
física, por forma a servir a população.-----------------------------------------Prosseguindo no uso da palavra, referiu que na Travessa dos
Varadouros há uma esplanada que fecha a travessa com dois
portões, pelo que questionava se esta situação está legal e
licenciada.-------------------------------------------------------------------------- - Respondendo, o Senhor Presidente informou que há um
diferendo entre proprietários. Disse que se trata dum beco e não
tem qualquer relutância que os portões sejam encerrados à noite,
pois entende que é isso que deve ser feito.------------------------------------Ainda no uso da palavra, o Senhor vereador do PND, Gil
Canha, colocou outros assuntos que passou a enumerar: ------------- - Placa central na Avenida do Mar: Referiu que tem um
separador com relva e palmeiras, contudo, não tendo rega
automática, é necessário um jardineiro efectuar a rega através
duma mangueira, o que, actualmente, já não se admite; -------------
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---O Senhor Vereador do PSD, costa Neves, informou que não é
possível, de momento, colocar rega automática na zona.---------------- - Saída do Pilar: Informou que antes da saída do Pilar, no
viaduto, estão a construir uma casa, desconhecendo se terá
licença;--------------------------------------------------------------------------- - Ponte do Mercado: Afirmou que havia uns adornos estéticos,
em todas as pontes, na cidade, existindo também na ponte do
Mercado, que desapareceram. Chamou a atenção do Executivo
para este facto; ----------------------------------------------------------------- - Zona Velha da Cidade: Tendo em conta alguns problemas, ao
que parece, sobre instalação de mesas e cadeiras por parte dos
empresários da zona, disse ser necessário uma maior fiscalização
para não haver abusos.-------------------------------------------------------Em relação a esta questão, o Senhor Presidente afirmou que é
natural uma vez que a Rua de Santa Maria foi encerrada ao
trânsito automóvel no passado dia um.--------------------------------------- - Seguiu-se a intervenção do Senhor Vereador Artur Andrade,
da CDU, abordando vários assuntos que passou a referir:-------------- - Canil do Vasco Gil: Fez saber que o Partido Ecologista os
Verdes lhe tinha feito chegar que associações ligadas aos animais
deram conhecimento de que o Canil não tinha as condições legais
estabelecidas para o alojamento dos animais.----------------------------O Senhor Presidente disse que gostaria de saber qual é,
efectivamente, o problema em concreto.------------------------------------O Senhor Vereador da CDU disse que previsivelmente trata-se
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do espaço de aprisionamento dos animais, ao que o Senhor
Presidente retorquiu que a construção do canil tinha obedecido a
todas as normas legais então em vigor.------------------------------------- - Freguesia do Monte: Deu conta de alguns problemas na
freguesia, começando por referir que na Estrada Regional, antes do
Terreiro da Luta, junto à Tecnovia e Túlipa, as canalizações do
ribeiro, ao que dizem, estarão mal feitas;----------------------------------- - Informou que, no parque de estacionamento da Eira do
Lombo, existem diversos problemas relacionados com a cedência
da muralha, decorrente do temporal de vinte de Fevereiro/dois mil
e dez;----------------------------------------------------------------------------- - Relativamente às localidades do Poço Rodrigo e Fonte da
Pereira solicitou informação, uma vez que muitas habitações
continuam desprotegidas sem muros e muralhas e terá sido dito
que estas obras avançariam em Agosto, e há essa expectativa;-------- - Disse ainda haver outros problemas com acessos danificados
no Caminho do Lombo, Desterro, Fonte da Pereira, etc.---------------------A terminar o seu período de intervenção, voltou a insistir
sobre o Relatório de Santo António, nomeadamente se já existia
alguma informação, tendo o Senhor Presidente informado que viria
na próxima semana.-------------------------------------------------------------- - Intervindo seguidamente, o Senhor Vereador Lino Abreu, do
CDS/PP, abordou uma questão que tem a ver com o tanque de gás,
situado na Rua Brigadeiro Oudinot, pertencente ao prédio do
Anadia

(Centro

Comercial
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compreender o estado em que se encontra, não respeitando as
normas de segurança, com todo o perigo que representa, para além
do aspecto exterior à sua volta se encontrar lastimável. Propôs que
o proprietário do prédio fosse informado pela Câmara Municipal do
Funchal da necessidade urgente da sua conservação e segurança.--------------------------------ORDEM DO DIA---------------------------------------Iniciou-se a apreciação dos assuntos constantes da ordem
do dia e pela sequência nela prevista:-----------------------------------1 – URBANISMO:------------------------------------------------------------------1.1 – Loteamento: - Em presença do processo de alteração do
alvará de loteamento número catorze/dois mil e quatro, localizado
na Ajuda, freguesia de São Martinho, requerido por Talc –
Investimentos

Imobiliários,

Lda.

e

outros

(procº12231/11

–

2009000570), a Câmara deliberou, por unanimidade, deferir de
acordo com a informação do Departamento de Urbanismo.----------------1.2 – Obras Particulares: - A Câmara deliberou, por maioria,
com abstenção do PND, aprovar o projecto de construção de uma
moradia unifamiliar e plano de acessibilidades, apresentado por
Sónia Lúcia Freitas Santos Costa (procº 18670/11 – 2011000222),
a levar a efeito no Caminho da Quinta do Palheiro, freguesia de São
Gonçalo.-------------------------------------------------------------------------Relativamente a este processo, o Senhor Vereador do PND, Gil
Canha, fez ver que as informações técnicas devem conter as
disposições do PDM (Plano Director Municipal).----------------------------- - Perante o projecto de construção e plano de acessibilidades
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de um edifício de habitação e comércio, localizado no gaveto entre a
Avenida do Infante e o Beco da Imperatriz Dona Amélia, freguesia
da

Sé,

apresentado

por

SOCICORREIA

–

Investimentos

Imobiliários, Lda. (procº21574/11 – 2011000202), a Câmara
tomou, por maioria, com abstenção do CDS/PP e votos contra do
PND e CDU, a seguinte deliberação: - Deferido nos termos dos
pontos A,B e C da informação do Departamento de Urbanismo (refª
DGU 087/2011).-------------------------------------------------------------2 – OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA:--------------------------------------------- - Isenção de taxas: - Em face do requerimento da Igreja
Universal do Reino de Deus (procº26152/11), solicitando a
prorrogação da isenção de taxas pela ocupação temporária da via
pública, por motivo de obras no prédio localizado na Rua Dr. Brito
Câmara, trinta e dois, freguesia da Sé, a Câmara, tendo por base
as informações do Departamento de Trânsito e Departamento
Jurídico (refªs. 49/DT/2011 e 171/DJ/2010), deliberou aprovar,
por maioria, com voto contra do PND.--------------------------------------O Senhor Vereador Artur Andrade, da CDU, pediu escusa na
discussão e votação dos processos constantes do ponto que se
segue (Pessoal).--------------------------------------------------------------3 – PESSOAL:----------------------------------------------------------------------3.1 – Processos de Inquérito: - De acordo com o relatório
final, foi deliberado, por unanimidade, arquivar o processo de
inquérito (nº10/2010) sobre a “substituição de discos de travão de
viatura (FR 15-GI-35), distribuída à Fiscalização Municipal”.--------
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------ - Foi unanimemente deliberado, converter em processo
disciplinar o processo de inquérito (nº 01/2011), sobre uma
participação da Divisão de Parques, Jardins e Cemitérios acerca de
“roubo de carteira no Cemitério de São Martinho”, em que é visado
o funcionário José Agostinho Barbosa, Assistente Operacional
(Coveiro), a exercer funções na Divisão de Cemitérios, nos termos e
com os fundamentos do relatório final.----------------------------------------3.2 – Processos Disciplinares: - A Câmara deliberou, por
unanimidade,

arquivar

o

processo

disciplinar

(nº04/2011),

instaurado a José António Barreto Ferreira, Assistente Operacional
(Fiel de Armazém), a exercer a exercer funções no Departamento
Financeiro – Divisão de Aprovisionamento, de acordo com o
relatório final.---------------------------------------------------------------------- - Perante o processo disciplinar (nº 05/2011), instaurado a
Humberto Luis Gomes Abreu, Assistente Operacional (Cantoneiro
de Limpeza), a exercer funções na Divisão de Mercados, por falta
de prossecução do interesse público e correcção, a Câmara
deliberou, por

unanimidade,

mediante

escrutínio

secreto,

aplicar a pena de 70 (setenta) dias de suspensão, suspensa por
dois

anos, nos

termos e com os fundamentos do relatório

final.--------------------------------------------------------------------------4 – DIVERSOS:-------------------------------------------------------------------- - Caminho do Curral Velho, Santo António – cedência de
materiais para a execução de muro de protecção: - Em face do
pedido

formulado

por
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22923/11), para a construção de um muro de protecção no
Caminho do

Curral

a

deliberou,

Câmara

Velho,

cedência dos materiais
na

informação do

para

freguesia

por
o

de

Santo António,

unanimidade,
efeito,

Departamento de

aprovar

conforme
Obras

a

proposto

Públicas (refª

146/DOP/11).---------------------------------------------------------------ENCERRAMENTO: - Nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente deu por encerrada a reunião às treze horas.--------------De tudo para constar se lavrou a presente acta que eu,
Director

do

Departamento

Administrativo,

na

qualidade

de

Secretário, a redigi e subscrevo.-------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

NOTA: Acta publicada nos locais de estilo, através do Edital nº 223/11
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